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Jung-Off-Ska

Wykończ misia

Tworzenie miśków, nadawa-
nie im kształtu i wskrzeszanie 
w nich życia jest czymś fascy-
nującym, dlatego Boska’s 
Teddies proponuje zestawy 
o uroczej nazwie „Wykończ 
Misia”, czyli zrób go sam. 
To prawdziwy hit wśród 
dzieci rodziców, którzy wie-
dzą, że nawet najdroższa za-
bawka nie zastąpi dziecku 
czasu spędzonego na wspól-
nej zabawie z mamą lub tatą.
W ofercie Boska’s Teddies 
znajdują się też inne przytu-
lanki, termoforki, akcesoria 
dla najmłodszych, zestawy 
dla świeżo upieczonych ro-
dziców a także cały wybór 
dziecięcych ubranek – wy-
godnych, designerskich 
i przystępnych cenowo.  
www.boskasteddies.com

Laserowo i trwale

Na polskim rynku pojawił się 
program partnerski dla gabi-
netów kosmetycznych „Laser 
epil”. To najbardziej trwała 
laserowa depilacja zbędnego 
owłosienia. Program „Laser 
epil” daje możliwość wyko-
nania niezwykle skutecznych 
zabiegów w rewelacyjnej ce-
nie 99 zł. informacje o możli-
wości udziału w programie 
partnerskim LaSeR ePiL 
dostępne są pod numerem te-
lefonu 501 509 569.
 

Lepiej WieDZieĆ

pieLĘGNACjA

Uroda bez  
alergii

hipoalergiczna biżuteria 
Blomdahl nie wywołuje aler-
gii na nikiel, ponieważ jest 
wykonana z plastiku chirur-
gicznego z zerową zawartością 
niklu lub z czystego tytanu 
medycznego. Pure Medical 
Titanium zawiera 10 000 razy 
mniej niklu niż dopuszcza 
to ostatnia dyrektywa ue 
oraz 1000 razy mniej niklu 
niż stal chirurgiczna. Ozdoby 
Blomdahl mogą być noszone, 
kiedy chcemy alergii na nikiel 
uniknąć lub kiedy już do niej 
doszło. Także wtedy, gdy przy 
noszeniu złota lub innych me-
tali doświadczamy bólu, czy 
swędzenia. Blomdalh caring 
jewellery oferuje ponad 400 
różnych wzorów biżuterii hi-
poalergicznej:  
www.bekibek.pl.  
Rekomendowane gabinety: 
www.blomdahl.pl

Trzy niezwykłe serie audio-
booków. Każda zawierają-

ca po trzy płyty o przygodach 
małej Pippi, Dzieci z Buller-
byn i Karlssona z Dachu, bra-
wurowo przeczytane przez jed-
ną z najlepszych polskich 
aktorek edytę jungowską, tra-

fiają właśnie do księgarń i salo-
nów empik. Nagranie serii jest 
autorskim projektem aktorki, 
która zafascynowana twórczo-
ścią astrid Lindgren, postano-
wiła wydać w formie audio jej 
najpiękniejsze utwory.  
www.jungoffska.pl
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Bezinwazyjne 
modelowanie
Endermologia to zabieg dzięki, któremu można 

wymodelować ciało, walczyć z cellulitem, a nawet 

wykonać lifting twarzy, dekoltu, szyi czy biustu. 

Pacjenci po serii zabiegów zmniejszyły rozmiar 

noszonego ubrania o jeden lub dwa numery! 

Co najważniejsze, zmiany zachodzą w miejscach, 

w których są one najbardziej pożądane, przy za-

chowaniu takich miejsc, gdzie zmniejszenie obję-

tości nie jest potrzebne. Ponadto uspokajające 

działanie zabiegu daje uczucie komfortu i pomaga 

zwalczać stres. Każdy zabieg techniką Endermo-

logie® trwa około 35 minut i jest przeprowadzany 

dwa razy w tygodniu. Aby uzyskać optymalne re-

zultaty proponowanych jest od 6 do 20 zabiegów. 

www.beautymed.com.pl
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